SELEÇÃO COMPETITIVA PÚBLICA Nº 001/2016
EDITAL Nº. 002/2016- RETIFICAÇÃO

Dispõe sobre a retificação do Anexo I – Previsão
de Cronograma da Seleção Competitiva
Publicado Consórcio Público Intermunicipal de
Gestão da Amusep, aberta pelo Edital nº.
001/2016.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP PROAMUSEP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA:
1. A retificação do cronograma da Seleção Competitiva Pública, aberta pelo Edital nº. 001/2016, tendo em vista a
alteração do início do período das inscrições conforme segue:

ANEXO I - PREVISÃO DE CRONOGRAMA
Recebimento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição
Resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição
Prazo para recurso da isenção da taxa de inscrição
Resultado dos recursos da isenção da taxa de inscrição

27 e 28/12/2016
10/01/2017
11 e 12/01/2017
16/01/2017
26/12/2016 a
18/01/2017

Período de inscrições
Data limite para envio da documentação referente ao requerimento de
tratamento diferenciado

18/01/2017

Data final para pagamento do boleto de inscrição

19/01/2017

Homologação preliminar das inscrições e resultado dos pedidos de
tratamento diferenciado

25/01/2017

Prazo para recurso quanto ao indeferimento de inscrição e tratamento
diferenciado

26 e 27/01/2017

Resultado dos recursos e homologação definitiva das inscrições

03/02/2017

Ensalamento e convocação para entrega de títulos

03/02/2017

Prova objetiva e entrega de títulos

12/02/2017

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva

13/02/2017

Prazo para recurso do gabarito preliminar

14 e 15/02/2017

Divulgação das notas preliminares da prova objetiva e Gabarito
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03/03/2017

Definitivo
Convocação para entrega de laudo médico para confirmação da
condição de pessoa com deficiência
Prazo para recurso das notas preliminares da prova objetiva

03/03/2017
06 e 07/03/2017

Divulgação das notas definitivas da prova objetiva

13/03/2017

Divulgação da lista dos candidatos considerados com deficiência

13/03/2017

Prazo para recurso quanto ao resultado da condição de candidato com
deficiência
Resultado dos recursos quanto à condição de candidato com
deficiência e convocação dos candidatos para a prova prática
Prova Prática

14 e 15/03/2017
20/03/2017
25 e/ou 26/03/2017

Divulgação das notas preliminares da prova de títulos e prova prática

31/03/2017

Prazo para recurso das notas preliminares da prova de títulos e prova
prática

03 e 04/04/2017

Divulgação das notas definitivas da prova prática e prova de títulos e
classificação final preliminar

10/04/2017

Prazo para recurso da classificação final preliminar
Divulgação da classificação final definitiva e Homologação final da
Seleção Competitiva Pública

11 e 12/04/2017
19/04/2017

Maringá, 21 de dezembro de 2016

ARQUIMEDES ZIROLDO
PRESIDENTE PROAMUSEP - PR
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